Produkcja i dystrybucja:
Ecolevel Sp. z o.o. , Poland
tel: +48.22.2050140; fax: +48.22.2050141
office@ecolevel.eu , http://www.planet.ecolevel.eu
St enie: koncentrat 10 ppm Nanokoloidu Platyny
Pojemnik p ynu: butelka 200 ml. z rozpylaczem.
Nanoplatyna w kosmetyce i urodzie.

Niechemiczny nanokoloid platyny silnie dzia a dermatologiczne, radykalnie zmniejszaj c
przebarwienia naskórka. Wzmacnia odczucie zapachów. Koloid ten mo e by elowany, dzia aj c
odm adzaj co oraz redukuj co w odniesieniu do zdeformowanych komórek skóry. Wykazuje on
skuteczne zmniejszenie przebarwie , plam w trobowych oraz plam naskórka, charakterystycznych
dla okresu starzenia si .
Nanoplatyna w lecznictwie

Zwi zki platyny s wykorzystywane w chemioterapii do zwalczania niektórych nowotworów.
Nanokoloid platyny rozk ada nawet bardzo rozcie czon wod utleniona. Dzia aj c w krwi ludzi i
zwierz t, wspomaga proces katalitycznego niszczenia komórek rakowych wyst puj cych np. przy
bia aczce. Tylko forma nanokoloidu platyny dzia a silnie niszcz co na komórki rakowe nie
wykazuj c przy tym tych ujemnych objawów i skutków, które cechuj istniej ce ju na rynku
formy platyny koloidalnej. Stosowany w chorobach nowotworowych niechemiczny nanokoloid
platyny cechuje si wielokrotnie wy sz skuteczno ci od istniej cych ju na rynku wiatowym
innych podobnych preparatów platyny chemicznej. Cecha ta stanowi wynik po czenia ogromnej
powierzchni czynnej ze szczególn , gdy monokrystaliczna forma cz stek.
Stosowana zewn trznie:
-dzia a odm adzaj co,
-redukuj c deformacje w komórkach skóry.
-skutecznie rozja nia przebarwienia, plamy w trobowe oraz plamy charakterystyczne dla okresu
starzenia si .
-zapewnia skórze zdrowy i wie y wygl d, wzmacnia jej j drno .
Stosowana wewn trznie:

Doro li:
- Profilaktycznie: do 2 eczki dziennie (ok. 5 ml., 0k.100 kropli).
- Przy schorzeniach przewlek ych: 2 razy dziennie 2 eczki (4x2.5 ml)
- Kobiety w ci y i karmi ce jak wy ej po konsultacji z lekarzem
Dzieci:
- Po ow dawki dla doros ych.
Przyk ady zastosowa :
codzienne spryskiwanie skóry rano i wieczorem nanokoloidem platyny skutecznie usuwa plamy
starzeniowe i trwale eliminuje przebarwienia po uszkodzeniach chemicznych i fizycznych.
W przypadku rozszerzonych naczynek krwiono nych ze sk onno ci do p kania regularne
stosowanie nanoplatyny powoduje obkurczenie i zasklepienie si rozszerzonych naczy
osowatych i popraw stanu cery. Przy dolegliwo ciach alergicznych platyna nanokoloidalna
agodzi objawy wysypki i rozja nia zmiany po wykwitach.
Opracowanie materia u:
ECOLEVEL Sp. z.o.o, Poland

